


A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
Fegy ver nek Vá ros  Kép vi se lõ- tes tü le te….
• Egyet ért a 2018. évi köz fog lal koz ta tá si Start mun ka-prog ra mok pá -

lyá za ta i nak be nyúj tá sá val he lyi sa já tos sá gok ra épü lõ köz fog lal koz ta -
tás, bel víz el ve ze tés, köz út há ló zat kar ban tar tá sa me zõ gaz da ság,  és
il le gá lis hul la dék le ra kó he lyek fel szá mo lá sa cél já ból. A 2018 . évi
költ ség ve tés ében kö te le zett sé get vál lal a prog ra mok 6.108.588 Ft
össze gû ön ere jé nek fi nan szí ro zá sá ra.

• Tá mo gat ja Dr. Tég lás Zol tán r. ez re des, rend õr sé gi fõ ta ná csos Tö -
rök szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság ve ze tõ jé nek tör té nõ ki ne ve zé -
sét. 

• Fel adat-el lá tá si meg ál la po dás kö té sé rõl ha tá ro zott az or vo si ügye let
el lá tá sá ról az Or szá gos Or vo si Ügye let Nonprofit Kft-vel 

• Fegy ver nek Vá ros ban a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ dé -
ben az óvo dai ne ve lést igény lõ és az óvo dai ne ve lés re kö te le zett gyer -
me kek be irat ko zá sát a 2018/2019. ne ve lé si év re a kö vet ke zõ
idõ pont ra je lö li ki:

 A be íra tás he lye: Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 171.
– 2018. áp ri lis 23. (hét fõ) 8.00- 12.00 óra
– 2018. áp ri lis 24. (kedd) 8.00- 12.00 óra
– 2018. áp ri lis 25. (szer da) 8.00- 12.00 óra
– 2018. áp ri lis 26. (csü tör tök) 8.00- 16.00 óra
– 2018. áp ri lis 27. (pén tek) 8.00- 12.00 óra

 A be irat ko zás kor a szü lõ nek be kell mu tat nia:
– a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na tát
– a gyer mek lak cím kár tyá ját,
– a gyer mek TAJ kár tyá ját
– or vo si iga zo lást a meg ka pott kö te le zõ vé dõ ol tás ok ról,
– az egyik szü lõ sze mé lyi iga zol vá nyát, lak cím kár tyá ját,
– a gyer mek vé del mi ked vez mény rõl szó ló ha tá ro za tát, ha

van ilyen.
• A Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de böl csõ dei nyá ri szü ne té -

nek idõ pont ját 2018. jú li us 23.- 2018. au gusz tus 03. (2 hét) kö zöt ti
idõ szak ban hagy ja jó vá.

– Az Új te le pi Óvo dá ban: 2018. jú ni us 18. – 2018. au gusz tus
17-ig 

– A Szapárfalui Óvo dá ban: 2018. jú ni us 18. – 2018. au gusz tus
17-ig.

– A Köz pon ti Óvo dá ban: 2018. jú li us  23. – 2018. au gusz tus
17-ig

– Az Annaházi Óvo dá ban:2018. jú ni us 18. – 2018. jú li us 20-ig
kö zöt ti idõ szak ban hagy ja jó vá.

• El fo gad ta a Fegyverneki Ér ték tár Bi zott ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá nak el fo ga dá sá ról szó ló 81/2014.(IV.24.) sz. ön kor mány -
za ti ha tá ro za ta alap ján a Fegyverneki Ér ték tár Bi zott ság 2017. évi te -
vé keny sé gé rõl ké szült be szá mo lót és meg kö szö ni a bi zott ság 2017.
év ben vég zett ér té kes mun ká ját.

• Egyet ért a Fegy ver nek Dó zsa György út 2. és Szent Er zsé bet út 31.
szám alat ti in gat la nok a Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont
KEHOP-5.2.11-16 szá mú fel hí vás ra be adott pá lyá za tá ban sze rep lõ
fej lesz té sé vel.

• Egyet ért a köz vi lá gí tás fej lesz té sé vel, a bõ ví tés ter ve zett össz költ sé ge
brut tó 1.205.737 Ft, mely nek költ sé ge it Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány za ta 2017 évi költ ség ve tés ének, ál ta lá nos költ ség ve té si tar ta lé -
ká nak ter hé re vál lal ja. A bõ ví tés az aláb bi hely szí ne ket érin ti:

 1. Fegy ver nek, Bé ke út 2/A 
2. Fegy ver nek, Dankó út 4.
3. Fegy ver nek, Hu nya di út 28.
4. Fegy ver nek, Marx Kár oly út 15/A
5. Fegy ver nek, Ne fe lejcs út 8.
6. Fegy ver nek, Nyiszper M. út 1/G
7. Fegy ver nek, Gár do nyi G. út 1.
8. Fegy ver nek, Dam ja nich 107. (Marx út fel öli be já ró)
9. Szent Er zsé bet 41. – Kiss Já nos Alt. út 3. sa rok 698. sz. osz lop
10. Szent Er zsé bet út 23. – Bri gád út 784. sz. osz lop
11. Mun kácsy út 6. elõt ti 774. osz lop és a 772. sz. osz lop
12. Csil lag út 17/B. 724. sz. osz lop
13. Bocs kai út 17/B. 656. sz. osz lop

• El fo gad ta a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tát.

• Jó vá hagy ta a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 2018. évi
mun ka terv ét.

• A Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In -
téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Szabályzatát2018. feb ru ár 1-jei ha -
tály ba lé pés sel jó vá hagy ta.

• El fo gad ta a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta és az NHSZ TISZA
Nonprofit Kft. Ti sza fü red kö zött kö ten dõ hul la dék szál lí tá si köz fel -
adat el lá tá sá ra irá nyu ló köz szol gál ta tá si szer zõ dést. 

-dr. Pe tõ Zol tán-
-Jegyzõ-

Víz óra leolvasás március 18-ig!
Fo lya ma tos tö rek vé sünk, hogy egy re jobb szol gál ta tást nyújt sunk
ügy fe le ink szá má ra, be épít sük a mû kö dé sünk be a mo dern tech ni ka
biz to sí tot ta le he tõ sé ge ket. En nek meg va ló sí tá sá ban egy újabb lép csõ -
höz ér kez tünk.
A kö zel múlt ban el in dult a TRV Zrt. hát tér fo lya ma ta i nak és rend sze re -
i nek fej lesz té se - a re gi o ná lis ví zi köz mû tár sa sá gok kö zös tu laj do no -
sa, az MNV Zrt. ve ze té sé vel. En nek egyik cél ja, hogy egy gaz da sá go san 
mû kö dõ, a tel jes víz szol gál ta tá si szek to ron be lül egy sé ge sen és gyor -
san fej leszt he tõ rend szer ke rül jön ki ala kí tás ra. A vál to zás érin ti a
szám lá zást és az ügy fél szol gá lat rend sze rét is.
A fej lesz tés ered mé nye ként el ér he tõ vé vá lik az online ügy in té zés
Ezen fej lesz té sek se gít sé gé vel hosszú tá von az ügy in té zés egy sze rûb -
bé és gyor sab bá vá lik majd. Az egy sé ges ki szol gá lás lét re ho zá sa
hosszú tá von le he tõ vé te szi, hogy ké ré sei, kér dé séi könnyeb ben, gyor -
sab ban ke rül je nek meg vá la szo lás ra, meg ol dás ra.
Azon ban, mint min den vál to zás ez is jár hat né mi ké nyel met len ség gel.
A terv sze rint 2018 áp ri li sá tól élet be lé põ vál to zás sal kap cso la tos leg -
fon to sabb tud ni va lók:

Az át ál lás mi att Tár sa sá gunk 2018. feb ru ár 12-tõl már ci us 18-ig a tel -
jes szol gál ta tá si te rü le tét érin tõ rend kí vü li le ol va sást vé gez, mely hez
kér jük, hogy Ön is te gye le he tõ vé az in gat lan ra va ló be ju tást a le ol va -
sást vég zõ mun ka tár sunk szá má ra. Er re azért van szük ség, hogy a
már ci us hó nap ban ki bo csá tott el szá mo ló szám lák mi nél pon to sabb
ér té kek kel ké szül je nek el.
Kér jük, se gít se mun kán kat az zal, hogy amennyi ben kol lé gá ink nem
jár nak si ker rel a le ol va sás so rán, mé rõ ál lást dik tál az aláb bi el ér he tõ -
sé gek egyi kén leg ké sõbb 2018. már ci us 14-ig:

Fel hív juk szí ves fi gyel mét, hogy azon mé rõk re, me lyek re a fent jel zett
ha tár idõ ig nem ér ke zik mé rõ ál lás, be csült ér ték alap ján ké szít jük el az 
el szá mo ló szám lát.

Együtt mû kö dé sét, tü rel mét és meg ér té sét elõ re is kö szön jük!
-Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. -
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• A TRV Zrt. Call Cen ter te le fon szá mán: +36 80/205-157
• hon la pun kon
• sze mé lye sen az il le té kes ügy fél szol gá la ti iro dá ink ban
• e-mailben az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. cí men.



2018. ja nu ár 26-tól az NHSZ Ti sza Nonprofit Kft.lát ja el Fegy ver nek te -
le pü lé sen a hul la dék szál lí tást, mely nek ke re té ben a sze zo ná lis zöld hul -
la dék szál lí tás mel lett a ház hoz me nõ sze lek tív hul la dék szál lí tást is
biz to sít ja a csa lá di há zas in gat lan tu laj do no sok ré szé re, az Or szá gos
Hul la dék gaz dál ko dá si Terv nek meg fe le lõ en.

SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁS:

A szál lí tás nap ján a sze lek tív gyûj tõ edényt az in gat lan elé szük sé ges ki -
he lyez ni, reg gel 7 órá ra. Az edény nem ke rül le ürí tés re, ha a til tó lis tán
sze rep lõ hul la dék is van ben ne.

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS:

A zöld hul la dék szál lí tás nál vál to zás, hogy az új köz szol gál ta tó nem
biz to sít er re a cél ra kü lön zsá kot. A to váb bi ak ban a ki zá ró lag  át -
lát szó zsák ban ki he lye zett ker ti zöld hul la dék és az a max. 1 m
hosszú, kö te gelt met szé si hul la dék ke rül el szál lí tás ra, mely nem
drót tal van át köt ve. A ki he lye zett zöld hul la dé kok mennyi sé ge in gat la -
non ként max. 2 X 120 li ter nek meg fe le lõ mennyi ség/al ka lom le het. 
Kér jük Önö ket, hogy a zöld hul la dé ko kat reg gel 7 órá ra he lyez zék ki az

in gat lan elé! To váb bá tá jé koz tat juk, hogy az adott na po kon csak a
zöld hul la dé kot tar tal ma zó zsá kok ke rül nek el szál lí tás ra. Azt a zsá -
kot, ami egyéb hul la dé kot is tar tal maz, nem szál lít ják el!

1-es gyûj tõ já rat ut cái:

Ár vács ka, Bar tók, Bem, Bo ró ka, Bri gád, Bu dai Nagy A., Csil lag, Elõ re,
Gyöngy vi rág, Hu nya di, Liszt Fe renc, Mar ti no vics, Mun kácsy M., Ne fe -
lejcs, Or go na, Pla tán, Re ze da, Roz ma ring, Szeg fû, Szent Er zsé bet 1-51,
6-74, Szi vár vány, Te me tõ, To rony, Tu li pán, Ver seny, Vi o la

Szapárfalu: Ady End re, An gol kert, Asz ta los, Berényi,
De ák Fe renc, Fõ út, Ká pol na, Kas tély-köz, Ka to na, Ko -
dály, Kun Far kas tér, Mó ricz Zs., Nyiszper F., Rá kó czi
F., Szent Ven del

2-es gyûj tõ já rat ut cái:

Árany J., Ár pád, Ba csó B, Bajcsy-Zs., Bocs kai, Bo ró ka,
Bé ke, Dam ja nich, Dankó, Do bó, Dó zsa Gy., Frankel L.,
Gár do nyi G, Gát, Kiss J. Al tá bor nagy, Kos suth, Gyóni
G., Hárs fa, Lelovich, Hay, Jávorka Sán dor, Jó zsef A.,
Le hel, Marx K., Pe tõ fi, Ró zsa, Schönherz Z., Engel,
Szán tó K., Szent Er zsé bet 53-239, 74/A-248, Szon di
Gy, Tán csics, Tó part, Vaj da, Víz to rony, Vö rös mar ty,
Za gyi I, Zárt kert út, Zrí nyi M.

A kom mu ná lis hul la dék gyûj té si nap ja: hét fõ, és
kedd.

To váb bi in for má ció a www.nhsztisza.hu

Az üveg hul la dé kot az aláb bi hely szí ne ken lé võ gyûj tõ -
szi ge te ken le het el he lyez ni:
• Szent Er zsé bet út 187.( Fran kó Disz kont  par ko ló ja

mel let ti te rü let)
• Szent Er zsé bet út 168.(COOP ABC- Baj csy Zs. úti

par ko ló mel let ti köz te rü let)
• Szent Er zsé bet út 31. (COOP ABC elõt ti köz te rü let)
• Fõ út 30. (COOP ABC mel let ti köz te rü let- Kis er dõ

köz fe lõl)
• Mó ricz Zs. út 1/d (Ön kor mány za ti in gat lan mel let ti köz te rü let)

Lom ta la ní tás éven te egy al ka lom mal elõ re meg hir de tett idõ pont ban, a
kom mu ná lis hul la dék gyûj tés nap ján.

A he lyi in for má ci ós pont to váb bi ak ban is: a Fegyverneki Vá ros üze mel -
te té si Iro da szék he lyén, a Szent Er zsé bet út 175. szám  alatt mû kö dik!

-Fegyvernek Vá ros Ön kor mány za ta-

Új közszolgáltató a HULLADÉKSZÁLLÍTÁSban

Zöld hul la dék szál lí tá si ütem terv:

Já rat szál lí tás Ja nu ár Feb ru ár Már ci us Áp ri lis Má jus Jú ni us Jú li us Au gusz tus Szep tem -
ber

Ok tó ber
No vem -

ber
De cem ber

1-es
gyûjtõjárat zöld havonta csü tör -

tök 12 10 7 12 16 13 11 15

2-es gyûj tõ -
já rat zöld ha von ta pén tek 13 11 8 13 17 14 12 16

Sze lek tív szál lí tá si ütem terv:

Já rat szállítás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szep tem -
ber

Ok tó ber
No vem -

ber
De cem ber

1-es
gyûjtõjárat

sze lek -
tív

havonta csü tör -
tök 4 1 1, 29 26 24 14 19 23 20 18 22 20

2-es
gyûjtõjárat

sze lek -
tív

havonta pén tek 5 2 2, 30 27 25 15 20 24 21 19 23 21
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Tá jé koz ta tás a köz te rü let-hasz ná lat
sza bá lya i ról

Tisz telt La kos ság!

Az aláb bi ak ban a köz te rü let-hasz ná lat tal kap cso lat ban sze ret nék
meg osz ta ni né hány fon tos tud ni va lót. Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 26/1995. (VIII.31.) ön kor mány -
za ti ren de le te A köz te rü let hasz ná lat ról sze rint a köz te rü let
ren del te té sé tõl el té rõ hasz ná la tá hoz a hasz ná la tot meg elõ zõ en ki -
adott en ge dély szük sé ges. Ez töb bek kö zött ki ter jed
• 3,5 ton na össz súly fö löt ti jár mû, me zõ gaz da sá gi von ta tó, pót -

ko csi, von tat mány és egyéb gép
• épít ke zé si célt szol gá ló esz köz, anyag
• idény jel le gû és al kal mi áru sí tás
• vendéglátóipari elõ kert
• hir de tõ be ren de zés, hir de tõ táb la (köz te rü let be min. 10 cm-en

be nyú ló ki ra kat szek rény, er nyõ szer ke zet, cég- és cím táb la)

köz te rü le ten tör té nõ el he lye zé sé re, tá ro lá sá ra.

A fent meg je lölt ese tek ben, to váb bá a ren de let ben meg ha tá ro zott
egyéb te vé keny sé gek ese tén hasz ná la ti díj fi ze té sé hez kö tött a köz te -
rü let hasz ná la ta. Rész le te sebb tá jé koz ta tá sért ké rem, hogy ke res se
fel Fegy ver nek Vá ros Hon lap ját a http://www.fegy ver nek.hu/ren -
de le tek_mind cí men.

-dr Pe tõ Zol tán-
- jegy zõ -

Se gít sünk Együtt!
„Nagy dol go kat ten ni nem tu dunk, csak ki csi ket, nagy sze re tet tel.”

( Te réz anya)

Az Egész sé ges és Biztonságos Éle tért Ala pít vány több éve tá mo gat
ma gánsze mélyt, ci vil egye sü le te ket, va la mint Fegy ver nek is ko lá it,
óvo dá it. A fel aján lá sok nak kö szön he tõ en az el múlt év ben is több
meg ren de zés re ke rü lõ prog ram hoz tud tunk se gít sé get nyúj ta ni.

Az ala pít vány tá mo gat ta:
• ál ta lá nos is ko lá ban ren de zett egész ség na pot
• óvo dá sok úszás ok ta tá sát
• Ka to li kus Karitasz fegyverneki cso port ját
• Fegyverneken meg ren de zett egész ség na pot
• Fegy ver nek Moz gás sé rült Cso port egész ség meg õr zõ prog ram ját,
• Tõ zsér Csa bi ka gyógy ke ze lés éhez nyúj tott hoz zá já ru lást.

 2018-ban is sze ret nénk foly tat ni az ed di gi mun kán kat, tá mo gat ni az 
egész sé ges élet tel, egész ség gel kap cso la tos prog ra mok, ren dez vé -
nyek meg szer ve zé sét és Tõ zsér Csa bi ka gyógy ulá sát. Eh hez kér jük
Fegy ver nek kö zös sé gé nek a se gít sé gét. Tá mo gas sa adó ja 1%-val a
Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos Éle té ért Ala -
pít ványt. Ado má nya i kat a kö vet ke zõ szám laszám ra szí ve sen fo gad -
juk:

 69300114-10015816 
Kö szö net tel az ala pít vá nyi ta gok ne vé ben,

-Náhóczkiné Szõ ke Eri ka -
-elnök-

Már majd nem száz ezer
ké re lem  

Ja nu ár 8-a óta kér he tik a sze mé lyi jö ve de -
lem adó-be val lás ter ve ze té nek pos tá zá sát a
NAV-tól azok, akik nem re giszt rál tak az Ügy -
fél ka pun. Az el múlt há rom hét ben csak nem
kilencvenezren, az az na pon ta mint egy ötez -
ren él tek ez zel a le he tõ ség gel és küld tek
SMS-t, le ve let, nyom tat ványt vagy ûr la pot a
NAV-nak vagy hív ták a 1819-es Infóvonalat. A 
pa pír ala pú ter ve zet pos tá zá sát már ci us
19-éig le het kér ni. 

Az igény lé si le he tõ sé gek kö zül ed dig az SMS a 
leg nép sze rûbb, ugyan is csak nem het ve nez -
ren kér ték így az szja-bevallási ter ve zet pos -
tá zá sát. Több mint hú szez ren a töb bi
mód szer kö zül vá lasz tot tak. 

A ter ve zet, akár az adó zó köz re mû kö dé se
nél kül is – ha nincs szük ség ki egé szí tés re, ja -
ví tás ra – 2018. má jus 22-én ér vé nyes sze mé -
lyi jö ve de lem adó-be val lás sá vá lik. Az
el ké szí tett adó be val lá si ter ve ze te ket a NAV
2018. már ci us 15-tõl az Ügy fél ka pun ke resz -
tül elekt ro ni kus for má ban el ér he tõ vé teszi. 

Aki nek nincs ügy fél ka pu ja, 2018. már ci us
19-ig kér he ti a ter ve zet pos tá zá sát le vél ben,
SMS-ben (06-30/344-4304) vagy a NAV
hon lap ján el ér he tõ ûr la pon, for ma nyom tat -
vá nyon (BEVTERVK), to váb bá te le fo non, a

1819-es hí vó szá mon, va la mint az ügy fél szol -
gá la to kon. 

Az SMS-ben az SZJA rö vi dí tés mel lett az adó -
azo no sí tó je let és a szü le té si dá tu mot kell el -
kül de ni eb ben a for má ban:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn

Az szja 1+1 szá za lé ká nak fel aján lá sá ról a ko -
ráb bi évek hez ha son ló an, idén is le het elekt -
ro ni ku san és pa pí ron is ren del kez ni.

Aki már most sze ret né el ké szí te ni
szja-bevallását, a NAV hon lap ján, il let ve ügy -
fél szol gá la ta in el ér he ti a 17SZJA nyom tat -
ványt. Az új webes ki töl tõ fe lü let 2018. ja nu ár 
8. óta el ér he tõ a NAV hon lap já ról
(www.nav.gov.hu/szja/szja), il let ve a kor -
mány za ti por tál ról
(www.magyarorszag.hu). 

-Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal-
-Csányi Pé ter-
-sajtóreferens-

KÖZMEGHALLGATÁSOK
A Kép vi se lõ-tes tü let 2018. évi mun ka terv -
ében meg ha tá roz ta az ez évi köz meg hall ga tá -
sok idõ pont ját. Ezek az aláb bi ak: 
• Már ci us 1. Szapárfalu Klub könyv tár
• Már ci us 8. Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
• Már ci us 22. Mû ve lõ dé si Ház

Kez dé si idõ pont:  17 óra

TÁJÉKOZTATÓ:
• Az Ön kor mány zat költ ség ve té sé rõl, gaz dál -

ko dá sá ról
• Az Ön kor mány zat prog ram já nak tel je sí té -

sé rõl
• Te le pü lés fej lesz té si prog ra mok ról
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Is ko la nyi to ga tó az
Or czyban

2018. ja nu ár 17-én egy csa pat nyi óvo dás és
szü le ik lá to gat tak el az Or czy An na Ál ta lá -
nos Is ko lá ba egy is ko la nyi to ga tó tánc ház ba,
ahol a le en dõ el sõs ta ní tó né nik vár ták õket.
A gye re kek na gyon jól érez ték ma gu kat,
bát ran vet tek részt a já té kok ban, ügye sen
éne kel tek és tán col tak. A né pi já té kok után a 
bá tor szü lõk is fel áll hat tak egy kö zös mold -
vai tánc mu lat ság ba. Ki csik és na gyok egy -
aránt jól érez ték ma gu kat, a tánc ház után
min den ki pi ros mo soly gós arc cal bú csú zott.

Kö vet ke zõ is ko la nyi to ga tó fog lal ko zás idõ -
pont ja: 2018. feb ru ár 14.  14:00. Sze re tet tel
vár juk a le en dõ kis el sõ sö ket és szü le i ket. 

-Sarkadi And rea-
-tanítónõ-

Kinder+Sport prog ram a
Mó rá ban

A 2017/2018-as tan év ben meg ada tott szá -
munk ra a le he tõ ség, hogy részt ve gyünk az
idei tan év ben is meg ren de zés re ke rü lõ
Kinder+Sport pá lyá zat ban. Kö szön jük! A
prog ram fõ cél ja a rend sze res test moz gás
meg sze ret te té se al só ta go za tos gye re kek kel.
A fel ada tunk: fel ké szül ni a Kinder+Sport
ver seny fel ada ta i ra. A fel ada tok sor- és vál tó -
ver se nyek bõl áll nak. Az el sõ meg mé ret te tés
ta vasszal re gi o ná lis dön tõ for má já ban lesz,
to vább ju tás ese tén ezt kö ve ti a kö zép dön tõ,
és vé gül a dön tõ. A dön tõ ben az el sõ négy he -
lye zett több száz ezer fo rin tos nagy ság ren dû
sport tá mo ga tás ban ré sze sül. El kezd tük a fel -
ké szü lést, lel ke sek, mo ti vál tak és ami sze rin -
tem az egyik leg fon to sabb: vi dá mak
va gyunk, jól érez zük ma gun kat a fog lal ko zá -
so kon.

Haj rá Mó ra!! 
-Krupa Ádám-

Há rom nap - há rom
bal eset 

Fegy ver nek bel te rü le tén 2018. ja nu ár 8-án a
reg ge li órák ban – de még éj sza kai lá tá si vi szo -
nyok kö zött - egy he lyi la kos sze mély gép ko -
csi val köz le ke dett. Egy út ke resz te zõ dés ében -
a köz úti jel zõ táb la uta sí tá sa el le né re - bal ra
ka nya ro dás kor nem ad ta meg az el sõbb sé get
a vé dett úton köz le ke dõ ke rék pá ros nak és
össze üt köz tek. A ke rék pá ros az el sõd le ges or -
vo si vé le mény alap ján sú lyos sé rü lé se ket
szen ve dett, ké sõbb azon ban be le halt sé rü lé -
se i be. 

Fegy ver nek kül te rü le tén 2018. ja nu ár 9-én a
4-es szá mú fõ úton köz le ke dett egy he lyi la kos 
sze mély gép ko csi val Fegy ver nek irá nyá ból
Ken de res irá nyá ba. Nem az út- és lá tá si vi szo -
nyok nak meg fe le lõ en ve zet te jár mû vét, le ha -
ladt az út ról, majd a víz el ve ze tõ árok ba
haj tott, ahol egy fá nak üt kö zött. Ez a bal eset is 
kor lá to zott, éj sza kai lá tá si vi szo nyok kö zött
kö vet ke zett be. A jár mû ve ze tõ je szin tén 8 na -
pon túl gyógy uló sé rü lést szen ve dett. 

Fegy ver nek,Szent Er zsé bet úton 2018. ja nu ár 
10-én reg gel tör tént sze mé lyi sé rü lé ses köz le -
ke dé si bal eset. Egy sze mély gép ko csi ve ze tõ je
nem tar tott kel lõ kö ve té si tá vol sá got és el so -
dor ta a ke rék pár sá von ke rék pá ro zó kat. Az
egyik ke rék pá ros 8 na pon be lül gyógy uló,
könnyû sé rü lést szen ve dett. 

Té len nem csak me le gen kell öl töz ni, de a
meg vál to zott idõ já rá si kö rül mé nyek re is te -
kin tet tel kell len ni a köz le ke dés ben! Az ese tek
több sé ge éj sza kai, kor lá to zott lá tá si vi szo -
nyok kö zött kö vet ke zett be és meg elõz he tõ

lett vol na, ha a jár mû ve ze tõ fi gyel me sen, il -
let ve az út- és lá tá si vi szo nyok hoz iga zod va
ve zet. 

A jár mû ve ze tõ nek szá mí ta nia kell a té li idõ já -
rás ked ve zõt len je len sé ge i re, mint az esõ, a
hó, a jég, az ónos esõ. Sok kal las sab ban és fi -
gyel me seb ben kell ve zet ni! A nap je len tõs ré -
szé ben kor lá to zott lá tá si vi szo nyok kal kell
szá mol ni! Ne fe led jék: Lát ni és lát sza ni! Éle tet 
ment het! 

Kér jük a jár mû ve ze tõ ket, hogy for dít sa nak
kel lõ fi gyel met a ke rék pá ros ok ra!Az egyik
leg fon to sabb sza bály: a meg fe le lõ ol dal tá vol -
ság be tar tá sa a ke rék pá ros ok mel lett tör té nõ
el ha la dás so rán, a má sik az el sõbb sé gi sza bá -
lyok be tar tá sa.A bal eseti ada tok alá tá maszt -
ják, hogy a ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le tén 
a ke rék pá ro so kat érin tõ bal ese tek több sé ge
ezen okok mi att kö vet ke zik be. 

Kér jük a jár mû ve ze tõ ket, hogy a köz le ke dé si
sza bá lyo kat ma ra dék ta la nul tart sák be! Fi -
gyel je nek a köz úti köz le ke dés min den részt -
ve võ jé re! Fo ko zot tan fi gyel je nek az
el sõbb sé gi jog meg adá sá ra és tart sa nak na -
gyobb kö ve té si- és ol dal tá vol sá got!

 Rajz pá lyá zat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ORFK - Or szá gos Bal eset-meg elõ zé si Bi -
zott ság 2018-ban is meg hir de ti gyer mek -
rajz-pá lyá za tát „Biz ton sá gos köz le ke dés
gyer mek szem mel” cí men, óvo dá sok (3-6
éves), al só ta go za tos (7-10 éves) és fel sõ ta go -
za tos (11-15 éves) ál ta lá nos is ko lai ta nu lók ré -
szé re.

A raj zok nak ki emel ten a biz ton sá gos, sza bá -
lyos ke rék pá ros közle kedést kell be mu tat nia.

Az al ko tá sok mé re te ki zá ró lag A/4 vagy A/3
mé ret le het.

Al kal ma zott tech ni kák: gra fit, szí nes ce ru za,
zsír kré ta, lino, tus, tem pe ra, olaj, dió pác,
szén rajz.

A raj zok hát ol da lán kér jük fel tün tet ni:
• ké szí tõ je ne vét, élet ko rát, cso port/osz tá lyát
• lak cím ét, va la mint
• az ok ta tá si in téz mény ne vét, e-mail cí mét

és te le fon szá mát.

A be ér ke zett pá lya mû vek ér té ke lé sét a Me -
gyei Balesetmegelõzési Bi zott ság ál tal fel kért
zsû ri vég zi, és kor osz tá lyon ként a leg jobb nak
ítélt 6-6 al ko tást jut tat ja el az Or szá gos
Balesetmegelõzési Bi zott ság hoz.

Be kül dé si ha tár idõ: 2018. áp ri lis 13. (pén -
tek)

Be kül dé si cím: Jász-Nagykun Szol nok Me -
gyei Balesetmegelõzési Bi zott ság

5000 Szol nok, Ba ross út 39.

A pá lya mû ve ket nem õriz zük meg és nem
küld jük vissza.

He lyes írá si ver seny
XXI. SIMONYI ZSIGMOND
KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI
VERSENY ISKOLAI FORDULÓJA

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko lá ban meg ren -
de zés re ke rült az idei tan év ben is a Simonyi
Zsig mond he lyes írá si ver seny is ko lai for du -
ló ja. A ver seny már ha gyo mánnyá vált is ko -
lánk ban, min den év ben az 5-8. év fo lyam
ta nu lói ver se nyez nek lel ke sen. 

Kö zel 40 ta nu ló vett részt, ami pél da mu ta tó
a ver seny ne héz sé gét te kint ve. Köz pon ti lag
meg adott na pon és órá ban, köz pon ti ver -
seny anyag gal le he tett meg ren dez ni az is ko -
lai for du lót.

Az is ko lai for du ló ered mé nyei:

5-6.év fo lyam ka te gó ria: 

I. he lye zés Nográdi No é mi 5. B

II. he lye zés: Jancsó Jan ka 6. B

III. he lye zés: Gerõcs Edi na, Ko vács At ti la 6. B

7-8 év fo lyam ka te gó ria:

I. he lye zés: Lukovszky At ti la 8. A

II. he lye zés: Schmidt Ta más 8. A

III. he lye zés: Mága Elizabeth 8. A

Gra tu lá lunk a ver seny zõk nek!
-Bo tos Ju dit Ani ta-

-szaktanár-
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Ügyes Ke zek Klub ja hí rei
Ja nu ár 22-én, Me zõ tú ron, a Kul tú ra Nap ját
töb bek kö zött egy szín vo na las  ké zi mun ka ki -
ál lí tás sal ün ne pel ték. A var rás, hím zés, szö -
vés, fo nás is ré sze kul tú ránk nak, még ha el sõ
ér tel me zés kor nem ép pen e te vé keny sé gek re
gon do lunk a kul tú ra szó hal la tán.

A ki ál lí tást meg nyi tó ün nep ség re ka pott meg -
hí vást az fegyverneki Ügyes Ke zek Klub ja. A
klub kap cso la ta a me zõ tú ri Né pi Dí szí tõ mû -
vé sze ti Szak kör rel nem mai. A ki ál lí tás anya -
ga kis tér sé gi mun kák ból állt össze. Me zõ túr,
Fegy ver nek, Szar vas, Tiszaföldvár, Túrkeve 
lá nya i nak,  asszo nya i nak leg szebb mun ká it
lát hat ta az ér dek lõ dõ, a lá to ga tó. A
kiállítóterem a ma gyar hím zé sek kin cses tá rá -
vá vált egy rö vid idõ re. A szí nek, min ták, mo -
tí vu mok vég te len so ra tá rult a sze münk elé.
Több ma gyar táj egy ség hím zé se it lát hat tuk.
Volt Ka lo csai,  Ma tyó, Kun sá gi hím zés, hogy

csak a leg is mer teb be ket em lít sem, de akadt
kü lön le ges ség is, mint a pl: a Höveji hímzés. 

„Utol só szent örök sé günk ez, amit tõ lünk sen -
ki el nem ve het: nép mû vé sze tünk õsi tit ka. Is -
ten ad ta, tün dér ih let te, em ber ál mod ta
örök ség ez, mely nek egyet len tu laj do no sa a
Ma gyar, bár hol él jen is.”- Vass Al bert-

A szer ve zõk Em lék lap pal és ap ró aján dék kal
kö szön ték meg a „Ke zünk mun ká ja” el ne ve -
zé sû ki ál lí tás ra be kül dött al ko tá sok ké szí tõ i -
nek a se gít sé get. Büsz kék va gyunk a mi e ink re 
is, hi szen mun ká ik kal gya ra pí tot ták a ki ál lí tás 
anya gát. Név sze rint: De me ter Jánosné, Ollé
Jánosné, Pa ta ki Józsefné, Ré ti Sándorné,
Strígel Józsefné, Tóthné Kácsor Ka ta lin. Gra -
tu lá lunk.

 Klu bunk sok fé le te vé keny sé get vé gez. Az õsz
fo lya mán a Hetényi Gé za Kór ház ko ra szü lött -
je i nek hor gol tunk po li po kat, (van ki koripnak 

hív ja). A ki csi nyek eze ket kéz be vé ve az anya
kö zel sé gét, a biz ton sá got ér zik. 

Vá ro sunk fõ te rén ad ven ti ko szo rút ké szí tet -
tünk, ka rá csony fát dí szí tet tünk. Fi no mabb nál 
fi no mabb sü te mé nye ket sü töt tünk ren dez vé -
nyek re. Kéz mû ves fog lal ko zá sok ál lan dó se gí -
tõi va gyunk. Most épp a far sang ra ké szü lünk.
Se gí tünk a gye re kek nek az ál arc ok el ké szí té -
sé ben, de né mi ré szünk van a  ki sze bá bok öl -
töz te té sé ben is. Elõ ke res tük a leg jobb
re cept je in ket, hogy a far san gon va la mi fi -
nom ság gal ven dé gel jük meg a részt ve võ ket.
És hogy még friss is le gyen,  ott hely ben a mû -
ve lõ dé si ház ban sü tünk feb ru ár 10-én.  

Tû, ol ló, fa ka nál…ügye sen for gat juk. Ezért
va gyunk Ügyes Ke zek Klub ja.
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Itt a far sang, áll a bál
Far sang. Jel me zes for ga tag és jó kedv. A far san gi ün nep lé se ket és mu la -
to zá so kat so kan ked ve lik, és van nak, akik szí ve sen részt is vesz nek
ben ne, míg má sok csak lel kes szem lé lõ ként já rul nak hoz zá az ün nep si -
ke ré hez. Fegyverneken mi is meg ren dez tük Gyer mek far san gun kat,
ahol a be öl tö zött gyer me kek mel lett a szü lõk is jól szó ra koz hat tak. Az
Ügyes Ke zek Klub ja far san gi fi nom sá gai és kéz mû ves szép sé gei is hoz -
zá já rul tak a vi dám han gu lat hoz!

-Mé szá ros Il di kó-

NÕNAP
A nem zet kö zi nõ nap a nõk irán ti tisz te let és meg be csü lés ki fe je zé sé -
nek nap ja, me lyet 1917 óta min den év már ci us 8-án tar ta nak.

A nem zet kö zi nõ na pot az ENSZ is a vi lág nap ok közt tart ja szá mon. A
nõ nap ere de ti leg a mai vi rá gos, ked ves ke dõs meg em lé ke zés sel
szem ben mun kás moz gal mi ere de tû, har cos, a nõk egyen jo gú sá gá val 
és sza bad mun ka vál la lá sá val kap cso la tos de monst ra tív ün nep volt.

Ma nap ság a kü lön fé le ci vil szer ve ze tek ezen a na pon vi lág szer te a
nõk el le ni erõ szak, a nõ ket érõ csa lá don be lü li erõ szak, a mun ka he lyi 
zak la tás és egyéb, a nõk el len el kö ve tett erõ szak for mái el le ni til ta ko -
zás nak is han got ad nak. Ma gyar or szág a nõ na pi fel hí vás hoz elõ ször
1913-ban csat la ko zott.

Ma már el sõ sor ban ap róbb aján dék kal, vi rág gal ked ves ked nek a
nõk nek.

„ Az élet ze né jét a nõk ad ják, akik õszin tén, min den fel té tel nél kül fo -
gad ják ma guk ba a dol go kat, hogy ér zé se i ken át szeb bé ala kít sák át
azo kat”

"Az élet ze né jét a nõk ad ják, akik õszin tén, min den fel té tel nél kül fo -
gad ják ma guk ba a dol go kat, hogy ér zé se i ken át szeb bé ala kít sák át
azo kat."

Szól jon a dal min den Nõ nek

Vi rá gai a vi lág nak

Lá nyok nak, fe le ség nek

Anyák nak és nagy ma mák nak

Nél kü lük mi szép, el vesz ne

Szür ké vé vál na min den nap

Vi rá got a vi rá gok nak 

Ami kor el jön a Nõ nap! 

Thö köly Vajk
-Mé szá ros Il di kó-

Fi gye lem!

Ak ci ós far san gi jel mez és kel lékvá sár Szol no kon a
Szé che nyi la kó te le pi kis pi ac mö göt ti DÁVID

JELMEZ szak üz let ben.
Óri ás a vá lasz té kunk: bölcsis, ovis, is ko lás és

fel nõtt mé re tû jel me zek bõl.

A te tõn fa gyi töl csér lát ha tó! Bel sõ sé tá ló ut cán!

Nyit va: min den nap 9-18 órá ig!

Ol csó árak, óri á si vá lasz ték!

Gulág
2018.01.07-én Fegyverneken a Szent Ven del Ka to li kus temp lom ban a 
Szov jet uni ó ba el hur col ta kért és csa lád tag ja i kért Em lék mi sét tar tot -
tak. 

Sze re tet tel kö szön töm vá ro sunk
Min den NÕ tag ját!

Tisz te le tet és meg be csü lést
szá muk ra!
-Tatár Lász ló -

-Polgármester-

Programajánló
• már ci us 3. Le szál lás Pá rizs ban 

                   -Fegyverneki Szín kör elõ adá sa

• már ci us 10. Vér adó va cso ra 

• már ci us 15. 9:00 Ko szo rú zás és meg em lé ke zés

• már ci us 17. V. Fegyverneki Ver bunk Ver seny 

• már ci us 23. Weöres Sán dor Or szá gos Gyer mek szín ját szó
                      Ta lál ko zó me gyei for du ló ja

• már ci us 24. DOGS kon cert 
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Ko vács Gá bor,
a per ge tõ hor gász baj nok!

Ha lász ni, mi ma gya rok tu dunk, hi szen ré gi,
õsi mes ter sé günk kö zé tar to zik. De mi is az a
per ge tõ hor gá szat?

A per ge tõ hor gá szat je len té se rö vi den: Az a
hor gász mód szer, ami kor a hor gász egy lá -
gyabb bot tal von tat egy csa lit (mûcsali) ,
amely nek a moz gá sá ra a ra ga do zó ha lak
(sül lõ, har csa, csu ka, balin, kõ sül lõ) ér dek lõ -
dé sét fel kel ti és tá ma dás ra in ger li õket. Ha -
zánk ban rend kí vül nép sze rû, mond hat juk,
hogy elég jól el ter jedt má ra. Per get ni szin te
min den év szak ban nagy sze rû, de még is kü -

lö nös iz gal mat je lent a hû vö sebb na pok ban, hi szen ek kor mint ha in -
ten zí veb ben táp lál koz ná nak a csu kák, a sül lõk is.

2018.ja nu ár 28-án ke rült sor a II. Ti sza-ta vi Per ge tõ Triatlon Péli Zol -
tán Em lék ver seny meg ren de zé sé re, Tiszanánán, a Ti sza-sza ka szon.

Fegyvernekrõl Ko vács Gá bor in dult tár sá val, Gás pár Bé lá val Tó szeg -
rõl.

Ko vács Gá bor (a  Fegyverneki Hor gász egye sü let tag ja ) már egé szen
fi a tal ko rá tól sze rel me se volt a hor gá szat nak, hi szen már 6 éves ko rá -
ban gyer mek hor gász en ge déllyel ren del ke zett. Az el telt 3o év mit sem 
vál toz ta tott szen ve dé lyén.

A ver seny a Tiszanána-Dinnyésháti ki kö tõ bõl in dult, mos to ha kö rül -
mé nyek kö zött , mert or kán ere jû szél, hi deg és köd fo gad ta a ver -
seny zõ ket, kik az or szág kü lön bö zõ pont ja i ról ér kez tek.

A ver seny rang ját mu tat ja, hogy Sze ge di György per ge tõ vi lág baj nok,
az Or szá gos Per ge tõ Baj nok ság el sõ he lye zett csa pa ta és a 2016-os
DAIWA ku pa gyõz tes is az in du lók kö zött volt.

45 csa pat (csa pa ton ként 2 fõ) in dult el a 4 km-es fo lyó sza ka szon, csó -
nak kal, mely 8 órá tól 14 órá ig tar tott.

Ezen idõ szak alatt fo gott ha la kat le mé rik, jegy zõ köny ve zik, majd
azon nal vissza en ge dik a fo lyó vi zé be. Az 5 db leg na gyobb ha lak
hosszát össze ad ják, ez lesz a ver seny pont. A ver se nyen nem en ged ték 
a hár mas ho rog hasz ná la tát, hogy a ki fo gott ha lak leg ke vés bé sé rül je -
nek!

A csa pat na gyon jól tel je sí tett, mert ma gas pont szám mal let tek gyõz -
te sek.

I. He lye zett 256  (Ko vács Gá bor – Gás pár Bé la)

II. He lye zett 231

III.  He lye zett 222 

A do bo gó te te jén áll va el fe lej tet ték
a reg ge li zord idõ já rást, és bol do -
gan mu tat ták a tel je sít mé nyü kért
ka pott ku pát, va la mint a Ti sza-ta vi
Sport hor gász Kft ál tal fel aján lott
dí jat, a Ván dor ser le get is el hoz ták!

Büsz kék va gyunk  mi is e nagy sze -
rû tel je sít mény re, gra tu lá lunk a
gyõ ze lem hez! To váb bi „per ge té -
sük höz” jó mun kát, kel le mes ki -
kap cso ló dást, ered mé nyes
sze rep lést kívánunk! 

-Mé szá ros Il di kó-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hírei
A fo gá si nap ló kat feb ru ár 28-ig le het le ad ni a hor gász iro dá ban. Elõt -
te min den ki ol vas sa el fi gyel me sen, hogy ho gyan kell ki töl te ni, a fo -
gá so kat össze sí te ni, mert csak hi ány ta la nul ki töl tött fo gá si nap ló kat
fo ga dunk el. A fo gá si nap lót ak kor is le kell ad ni, ha va la ki nem volt
egy szer sem hor gász ni, vagy nem fo gott ha lat.  An nak a hor gász nak,
aki nem ad ja le a fo gá si nap ló ját a meg adott idõ pon tig, vagy nem
össze sí ti az ada to kat, a MOHOSZ fe lé 2000 Fo rin tos pót dí jat kell fi -
zet nie. Ennyi vel töb be fog ke rül ni a hor gász en ge dé lye.

A 2018. év re szó ló hor gász en ge dé lye ket már ki le het vál ta ni a hor -
gász iro dá ban. (A la ká son az áru sí tás tel jes mér ték ben meg szûnt.) Az 
egye sü le tünk nél az Al só ré ti Holt-Ti szá ra szó ló te rü le ti jegy mel lett a
Kö zép-Ti sza Vi dé ki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge ál tal for gal ma -
zott hor gász en ge dé lyek is kap ha tók.

Az el kö vet ke zõ idõ ben nagy vál to zá sok vár ha tók a hor gász do ku -
men tu mo kat és azok ve ze té sét il le tõ en. A jö võ év tõl kezd ve hor gász -
iga zol ványt egy plasz tik kár tya fog ja fel vál ta ni. Ezen tör té nik a
tag sá gi vi szony re giszt rá ci ó ja. Ter vek sze rint a kö vet ke zõ év tõl a te -
rü le ti en ge dé lyek je len leg meg szo kott for má ja is meg szû nik. A hor -
gász en ge dély ki vál tá sa kor az áru sí tó egy internetes adat bank ból
ki vá laszt ja, amit a hor gász vál ta ni sze ret ne, ki töl ti a ne vé re, ki nyom -
tat ja és így kap ja meg az il le tõ a do ku men tu mo kat. A ké sõb bi ek so -
rán ezt is fel vál ta ná a hor gász je gyek on-line vá sár lá sa. Ek kor a
hor gász okostelefonon re giszt rál ná, hogy el kezd te a hor gá sza tot,
me lyik víz te rü le ten van, fo gott-e már ha lat. Ezt azért sze ret nék be -
ve zet ni, hogy a MOHOSZ-nál meg tud ják néz ni egy gomb nyo más sal, 
hogy  az adott idõ pont ban hol hor gász nak a leg töb ben, hol mi lyen
ha lat le het fog ni.  A hal õrök nél okostelefon se gít sé gé vel  el len õriz -
nék, hogy a hor gász nak van-e ér vé nyes hor gász en ge dé lye az adott
víz te rü let re, rög zí tet te-e,hogy je len leg hor gá szik,il let ve a hal fo gást,
eset leg el til tot ták-e va la mi ért a hor gá szat tól. Eze ket a vál to zá so kat
egy-két év alatt kí ván ják be ve zet ni. Je len leg a hor gász egye sü le tek
rög zí té se fo lyik a HORINFO ne ve ze tû rend szer be. Már ci us hó nap -
ban az egye sü let ve ze tõ je egy tan fo lya mon vesz részt, ahol to váb bi
rész le te ket tu dunk meg er rõl a vál toz ta tás ról. A 2018. év so rán a
hor gá szok ada ta i nak a fel vi te le tör té nik meg egy köz pon ti adat bank -
ba. Eh hez majd min den ki nek be kell jön ni a hor gász iro dá ba adat -
egyez te tés re, és alá kell ír ni, hogy az ada tai ke ze lé sé be be le egye zik.
Nyár kör nyé ké re vár ha tó, hogy er re sor ke rül. A HÍRMONDÓ-ban 
tá jé koz ta tunk min den hor gászt a dol gok ak tu á lis ál lá sá ról. Sze ret -
nénk, ha az át ál lás zök ke nõ men te sen tör tén ne.

A tél a rab ló ha la zást ked ve lõk idõ sza ka. Íme két ered mé nyes csu ka -
fo gó:

Min den hor gász nak jó fo gást kí vá nok!

Amennyi ben bár ki az adó ja 1%-át az egye sü le tünk nek sze ret né fel -
aján la ni, adó szá munk: 19430553-1-16

-Tukarcs Istvánné-
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EMLÉKEZÉS
STEFÁN ANDRÁSRA

"A szél fú,aho vá akar, hal lod
zú gá sát,de nem tu dod,

hon nan jõ és ho vá megy:
Így van min den ki,

aki Lé lek tõl szü le tett."

Meg tört szív vel em lé ke zünk a 7. év for du lón.

So ha nem fe le dünk!

Fe le sé ged, Lá nya id és csa lád juk

EMLÉKEZÉS
özv. Domán Istvánné

sz. Czakó Er zsé bet

ha lá lá nak 10. év for du ló já ra

"Hogy egy édes anya mi lyen drá ga kincs,
azt csak az tud ja, aki nek már nincs.

Min dent ad hat az ég két szer,
már ványt, kin cset, pa lo tát,

csak egyet nem ad hat két szer:
Sze re tõ Édes anyát"

Sze re tet tel em lé kez nek rád
lá nya id, ve je id, uno ká id, déd uno ká id

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fáj da lom tól meg tört szív vel mon dunk kö szö ne tet

mind azok nak, akik drá ga elhunytunk

FARKAS ISTVÁN
te me té sén részt vet tek,
utol só út já ra el kí sér ték

és a ke gye let vi rá ga i val meg tisz tel ték.

"Bú csú szó, mit nem mond tál ki
el ma radt,

El men tél, de szí vünk ben
örök ké ve lünk ma radsz!"

Sze re tõ fe le sé ged, lá nyod,
ve jed, unokád

MEGEMLÉKEZÉS
SOÓS DÁNIEL

ha lá lá nak 30. év for du ló ján

"El fe led ni té ged nem le het,
Csak meg ta nul ni él ni nél kü led"

Sze re tõ fe le sé ged és gyer me ke id családja

Em lé ke zés
Fa ra gó Lász ló

ha lá lá nak 6. év for du ló já ra

„Nem in te get töb bé az el fá radt ke zed,
Nem do bog ér tünk  jó sá gos szí ved.
Szá munk ra te nem le hetsz ha lott,

Örök ké él ni fogsz, mint a csil la gok.

Em lé ked szí vünk ben örök ké él!

Fe le sé ge és fia

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Csi ga Jó zsef 75 éves
Pa ta ki Er zsé bet 32 éves
Kiss Jánosné
szü le tett: Nyiszper Mar git 89 éves
Sza bó Imréné
szü le tett: Hor váth Mar git 83 éves
Csõke Já nos Bé la 65 éves
Tóth Imréné
szü le tett: Feit Ro zá lia 71 éves

ko rá ban el hunyt.

A csa lá dok gyá szá ban õszin te rész vét tel osz to zunk!

11



2018.01.08. Bu rai Nikolasz No el
szü lei Alattyányi Bi an ka, Bu rai Gá bor

2018.01.13. Si mon Má té
szü lei: Vízkeleti Esz ter, Si mon Lász ló

2018.01.14. Bu dai Nor bert 
szü lei: Há zi Ani ta, Bu dai Nor bert

2018.01.14. Koz ma Lu ca
szü lei: Boda Hen ri et ta, Koz ma  Zsolt

2018.01.23. Sza bó Bar ba ra Zsó fia
szü lei: Bu rai Zsa nett Ani ta, Sza bó Jó zsef

Sok bol dog sá got és egész sé get kí ván
a Fegyverneki Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge!

Jó tud ni!
Ha vész hely zet állt elõ, hív ja a ké szen lé ti szer vek – a men tõk, a hi -
va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv és az ál ta lá nos rend õri fel ada tok

el lá tá sá ra lét re ho zott szerv – el éré sét biz to sí tó, in gye ne sen hív ha tó,
aláb bi hí vó szá mo kat:

• 104 (a men tõk)

• 105 (a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv)

• 107 (az ál ta lá nos rend õri fel ada tok el lá tá sá ra
         lét re ho zott szerv)

• 112 (egy sé ges eu ró pai se gély hí vó szám)
*****

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. he lyi el ér he tõ sé gei:
Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)

- mû sza ki hi ba be je len tõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- ivó víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-61

- szenny víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-51
Tö rök szent mik ló si Ügy fél szol gá lat:

5200 Törökszentmiklós,Tán csics Mi hály 42/a.
Köz pon ti ügy fél szol gá lat:

5000 Szol nok, Thö köly út  83.
ema il: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Tel.: 06-40/180-124
*****

Or vo si ügye let: 06/70-3703-104 (már ci us 1-tõl)
*****

Or to pé di ai szak vizs gá lat idõ pont ja:
2018.02.26 Hét fõ 14-16 - Dr. Voloscsuk

2018.04.12 Csütörtök 14-16 - Dr. Voloscsuk
Szak vizs gá la tok he lye: Fegyverneki Or vo si Ren de lõ

Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 128/A
A vizs gá la tok ra je lent kez ni le het:

Négyesiné Cseh Ani kó nál
A 06-20-536-8855-ös te le fon szá mon

www.ortoprofil.hu

Fegyverneki Hír mon dó
Ki ad ja: Fegy ver nek Város Ön kor mány za ta

Fe le lõs ki adó: dr. Petõ Zoltán jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Négyesiné Derecskei Edina

Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó
Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

fotók: Herman József
ISSN 2060-4203

2018. évi lap zár ta idõ pont jai: megjelenést megelõzõ hónap 25-e.

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Szent Erzsébet út 175. szám alat ti épü le té be,

 vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail cím re.
A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: Ronin-Rol Bt. 
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.

Meg je le nik 1850 pél dány ban, Fegy ver nek Város 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Város
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET VÁLTOZÁSÁRÓL!

TISZTELT LAKOSOK!

A köz pon ti or vo si ügye le ti szol gál ta tást 2018. már ci us 01-tõl az Or -
szá gos Or vo si Ügye let Nonprofit Kft. vég zi te le pü lé sü kön. 

Az ügye let köz pont ja:
5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 128/A

Te le fon szá ma: 06/70-3703-104

Az Or szá gos Men tõ szol gá lat hí vó szá mai: 104
Az or vo si ügye let irá nyí tá sa, a te le fon hí vás ok fo ga dá sa a kö vet ke zõk
sze rint tör té nik:

Tár sa sá gunk a sür gõs sé gi be teg el lá tás ha té kony sá gá nak fo ko zá sa, a
pár hu za mos hí vá sok szá má nak csök ken té se, va la mint az azon na li el ér -
he tõ ség biz ton sá gá nak ja ví tá sa ér de ké ben az ügye let irá nyí tá sá ra 

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MÛKÖDTET.

A Disz pé cser szol gá lat mû kö dé sé nek elõ nyei:
• A kór kép sú lyos sá gi fo ko za ta sze rint biz to sít ja az el lá tást (az eset tõl

füg gõ en küld ügye le tet ,vagy akár azon nal men tõt ill. biz to sít szak -
sze rû ta nács adást)

• Köz vet len kap cso la tot biz to sít a szol gál ta tón be lü li és szol gál ta tók kö -
zöt ti ha té kony együtt mû kö dés hez (OMSZ, Rend õr ség, Ka taszt ró fa -
vé de lem stb.)

Az egy sé ges, gyor san el ér he tõ sür gõs sé gi hí vó szá mon a la kos ság se gít -
sé get hív hat. Egy hí vás kez de mé nye zé sé vel az ügye let és a disz pé cser -
szol gá lat egy idõ ben el ér he tõ. Így a be teg egy be lé pé si pon ton ke resz tül
ke rül kap cso lat ba az el lá tók kal és egy ér tel mû be teguta kon át jut el lá -
tás hoz.

-Or szá gos Or vo si Ügye let Nonprofit Kft-


